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ข้อแนะน ำในกำรปฏิบัติที่ดีที่สุดในกำรบริบำลและเคล่ือนย้ำย
ชะนีเซียมัง ฉบับย่อ ปี 2017 

 

ค ำน ำ 

ข้อมลูชดุนีไ้ด้ถกูจดัขึน้เพ่ือครอบคลมุประเดน็หลกัตา่งๆ ที่ได้รับการบนัทกึอยู่ในข้อมลูชดุ 

ข้อแนะน ำในกำรปฏบัิตทิีด่ทีีสุ่ดในกำรบริบำลและเคล่ือนย้ำยชะนีเซียมัง (2015) ข้อมลู

ชดุนีไ้ม่ใช่บทความเดี่ยวที่สามารถทดแทนข้อมลูจากท่ีอื่นได้ และไม่สามารถใช้ได้โดยที่ไมมี่

ข้อมลูจากองค์ประกอบอื่นๆมาคอยเกือ้หนนุ เหตเุพราะข้อมลูชดุนีไ้ม่ได้บนัทกึรายละเอียดท่ี

เจาะลกึ ซึง่เดิมทีรายละเอียดนัน้ๆเป็นสว่นประกอบของข้อแนะน าหลกัตา่งๆ 

 

ปัจจบุนัข้อแนะน าชดุอนัประกอบด้วยรายละเอียดครบถ้วนได้รับการบนัทกึเป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้ ฉบบัย่อชดุนี(้ที่ได้รับการแปลเป็นภาษาตา่งๆ)ได้จดัท าขึน้ เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิน าไปเสนอ

ตอ่รัฐบาลและกลุม่อื่นๆท่ีไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแรก ข้อมลูชดุนีไ้ม่ถือเป็นข้อแนะน า

ฉบบัเตม็ ฉะนัน้ผู้ปฏิบตัิและข้าราชการควรศกึษาข้อแนะน าฉบบัเตม็จงึเป็นการสมควร 

 

ข้อแนะน ำในกำรปฏบัิตทิีด่ทีีสุ่ดในกำรบริบำลและเคล่ือนย้ำยชะนีเซียมัง (2015) ฉบบั

ฟรี ดาวโหลดได้ที่น่ี http://www.gibbons.asia/wp-content/uploads/2015/05/Best-Practice-

Guidelines_Gibbons_LR.pdf  

 

เปิดหัวข้อ 

IUCN กลุม่ผลกัดนัความอยูร่อดของพนัธุ์สตัว์ป่า (SSC) กลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านลิง (PSG) และ 

แผนกลิงขนาดเลก็ (SSA) มีความประสงค์ที่จะประสานกิจกรรมอนรัุกษ์ชะนี (ตระกลู 

Hylobatidae) โดยสร้างระบบเครือขา่ยไปทัว่โลก  ชะนีเป็นสตัว์ที่ตกอยูใ่นอนัตรายภายในถ่ิน

http://www.gibbons.asia/wp-content/uploads/2015/05/Best-Practice-Guidelines_Gibbons_LR.pdf
http://www.gibbons.asia/wp-content/uploads/2015/05/Best-Practice-Guidelines_Gibbons_LR.pdf
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ฐานที่อยูอ่าศยัของมนัเอง การเคลื่อนย้ายจงึเป็นสว่นส าคญัในการอนรัุกษ์ ด้วยวา่ชะนีมี

ประชากรจ านวนน้อยเน่ืองถกูลา่ท าลาย อีกทัง้ยงัมีชะนีจ านวนหนึง่ที่พร้อมจะคืนสูธ่รรมชาติ 

 

การบริบาลและการเคลื่อนย้ายก าลงักลายเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัย่ิงๆขึน้ในแผนการอนรัุกษ์

สตัว์คุ้มครอง การเคลื่อนย้ายสามารถช่วยแก้ไขปัญหาในหลายระดบั ข้อแรก การให้โอกาสชะนี

ที่เคยอยูใ่นการครอบครองของมนษุย์ได้มีชีวิตใหม่ ชะนีเหลา่นัน้เคยตกเป็นเหยื่อการค้าสตัว์ป่า

ที่ผิดกฎหมาย และได้ถกูพรากออกมาจากป่า ชะนีเหลา่นัน้จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือ 

ได้รับการบริบาล และได้คืนสูธ่รรมชาติในท่ีสดุ ข้อที่สอง การปลดปลอ่ยชะนีสูพื่น้ท่ีๆเคยมีชะนี

อาศยัอยูห่ากแตไ่ด้สญูพนัธุ์ไปแล้ว หรืออาจเป็นพืน้ที่ๆในอดีตไม่สามารถรองรับการอยู่อาศยั

ของชะนีในระยะยาว ซึง่น่ีอาจเป็นวิธีเพิ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นธรรมชาติ ในบางกรณีการคืนสู่

ธรรมชาติอาจสร้างโอกาสที่จะกู้คืนประชากรในพืน้ที่นัน้ๆที่ประชากรชะนีได้เคยสญูพนัธุ์ไปแล้ว 

 

ข้อแนะน าเหลา่นีไ้ด้ถกูคดิค้นขึน้ โดยได้รับสว่นร่วมจากผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีในการอนรัุกษ์ชะนี

ในตระกลู Hylobatid  ทัง้นีอ้งค์กร IUCN SSC PSG SSA ได้จดัการฝึกอบรมขึน้เมื่อเดือน

มกราคม ปี 2014 โดยได้เรียนเชิญตวัแทนจากโครงการอนรัุกษ์ชะนีตา่งๆ ให้มาร่วมกนัร่าง

ข้อแนะน าในการปฏิบตัิที่ดีที่สดุ  หลงัจากการฝึกอบรมก็ได้มีการทบทวนข้อมลูในหมู ่SSA 

รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นในวงสาธารณะ ข้อแนะน าเหลา่นีเ้ป็นผลงานจากการเช่ือมโยง

วิชาความรู้และประสบการณ์จากหลายๆฝ่าย  เป็นชดุหลกัการเพื่อประโยชน์ในเชิงปฏิบตัิ 

ส าหรับผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ที่อยูใ่นฐานะที่ต้องตดัสินใจ อธิบายถงึองค์ประกอบตา่งๆที่

ต้องใช้ในโครงการภาคสนาม และขยายความไปถึงหลกัวิทยาศาสตร์ที่รอบด้าน ในการดแูล

รักษาและเคลื่อนย้ายชะนี  ในการฝึกอบรมการบริบาล การคืนสูธ่รรมชาติ และการเคลื่อนย้าย

ชะนี ในปี 2014 ได้พบวา่ปัญหาตา่งๆในกระบวนการเคลื่อนย้ายชะนีในขณะนี ้ได้แก่ 1.) การ

ขาดแคลนข้อแนะน าเก่ียวกบั การวิเคราะห์พืน้ที่อยูอ่าศยั การดแูล และกฎกติกาในการคืนสู่

ธรรมชาติ  2.) การขาดแคลนพืน้ท่ีอยูอ่าศยัที่ได้รับการคุ้มครอง  3.) การขาดแคลนมาตรฐานใน

การควบคมุจดัการหลงัจากท่ีได้ท าการคืนสูธ่รรมชาติแล้ว  4.) เม่ือคืนสูธ่รรมชาติแล้ว แผนการ
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ปกปอ้งคุ้มครองไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ครอบคลมุเพียงพอ  5.) ขาดการสนบัสนนุจากรัฐบาล 

ในกรณีตา่งๆที่ท้าทายก าลงั  6.) ขาดพืน้ที่เพ่ืออภิปรายแบง่ปันแลกเปลี่ยนข้อมลูเก่ียวกบัชะนี 

 

ข้อมลูนีเ้ป็นบทสรุปของหลกัการตา่งๆที่ได้บนัทกึไว้ใน ข้อแนะน ำในกำรปฏบัิตทิีด่ทีีสุ่ดใน

กำรบริบำลและเคล่ือนย้ำยชะนีเซียมัง (2015) ผู้ปฏิบตัิควรอ้างอิงข้อมลูชดุหลกัเพื่อความ

กระจ่างแจ้ง หรือติดตอ่ไปที่ IUCN กลุม่ผลกัดนัความอยูร่อดของพนัธุ์สตัว์ป่า กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านลิง แผนกลิงขนาดเลก็ ในกรณีที่ต้องการข้อมลูเพ่ิมเติม (www.gibbons.asia) 

 

ความหมายของศัพท์ต่างๆ     

เมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงกนัไมน้่อยถึงค าวา่ คืนสูธ่รรมชาติ และ การเคลื่อนย้าย วา่

จริงๆแล้วสื่อความหมายถึงอะไร  การท าความกระจ่างแจ้งในกรณีของชะนีเป็นเร่ืองส าคญั 

เน่ืองจากวา่ข้อมลูชดุก่อนที่เก่ียวกบัสตัว์พนัธุ์อื่นๆนัน้ ไม่ได้อธิบายถงึทกุๆพฤติกรรมที่ได้ระบไุว้

ในข้อมลูชดุนี ้ อีกทัง้ข้อมลูชดุก่อนไม่ได้เจาะลกึถงึแนวทางการปฏิบตัิในภาคสนาม ณ ปัจจบุนั  

การขยายความถึงความหมายตา่งๆในข้อมลูชดุนี ้จงึท าขึน้เพื่อเป็นที่เข้าใจกนัในหมูน่กัปฏิบตัิที่

ท างานในสว่นของ การบริบาลตอ่ด้วยการเคลื่อนย้ายเพื่ออนรัุกษ์  การเคลือ่นย้ายชะนีป่าสูป่่า 

และการปลดปลอ่ยเพื่อสวสัดิภาพสตัว์  ข้อมลูชดุนีจ้ะบรรยายถึงโครงการสองประเภท คือ 

* โครงการเพ่ือช่วยเหลือชะนีก าพร้าและชะนีบาดเจ็บ โดยการบริบาลชะนีเหลา่นัน้ และ

คดัเลือกชะนีที่อยูใ่นสภาพเหมาะสมตอ่การเคลื่อนย้ายไปยงัแหลง่อาศยัที่เหมาะสม 

* โครงการเพ่ือเคลื่อนย้ายชะนีป่า จากแหลง่อาศยัที่ไมเ่หมาะสม ไปสูแ่หลง่อาศยัที่เหมาะสม 

เช่น การเคลื่อนย้ายจากป่าแหลง่หนึง่ ไปสูป่่าอีกแหลง่หนึ่ง 

ต้องค านงึถงึเปา้หมายโครงการ โดยพิจารณากรอบของความหมายตา่งๆที่ได้จดับรรยายไว้ใน 

IUCN ปี 2013 ศพัท์และความหมายตา่งๆจะได้รับการขยายความในข้อมลูชดุนี ้ดงัตอ่ไปนี ้

กรอบข้อมลูชดุที่หนึง่  สรุปความหมายของศพัท์ตา่งๆที่จะใช้ในเอกสาร 

http://www.gibbons.asia/
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ศัพท์ หรือค ำจ ำกัดควำมหมำย       สรุปใจควำม 
กำรช่วยเหลือ                         การเคลื่อนย้ายลิงป่าจากสถานการณ์ที่อนัตราย หรือ 
                                                         เพื่อแก้ไขปัญหาระหวา่งมนษุย์และลิง ทัง้นีเ้พ่ือ 
                                                         ปรับปรุงพฒันาสวสัดิภาพลิง 
กำรบริบำล                            การจดัการช่วยเหลือชะนีป่าที่ พลดัถ่ิน เจ็บป่วย   
                                                         บาดเจ็บ หรือ เป็นก าพร้า ให้กลบัมามีสขุภาพที่ดี                    
                                                         สามารถสร้างทกัษะในการหากินและการใช้ชีวติอยู ่
                                                         ได้ตามปรกติธรรมชาตทิี่ควรจะเป็น 
กำรเคล่ือนย้ำย                                 การท่ีมนษุย์ท าการเคลื่อนย้ายชะนี จากถ่ินฐาน 

                                                         แหลง่หนึ่ง เพื่อน าไปปลอ่ยสูถ่ิ่นฐานอีกแหลง่หนึง่ 
กำรเคล่ือนย้ำยเพื่อกำรอนุรักษ์     การเคลื่อนย้ายชะนีเพ่ือคืนสูธ่รรมชาติโดยมุง่เน้น         
                                                         การอนรัุกษ์  โดยทัว่ไปมกัท าเพื่อพฒันาสถานะในเชิง 
                                                         อนรัุกษ์ของสตัว์ชนิดนัน้ๆ ทัง้ในระดบัท้องถ่ินหรือใน 

                                                         ระดบัโลก หรือเพื่อฟืน้ฟรูะบบนิเวศ ไม่วา่จะเป็นในแง่ 
                                                         ของคณุสมบตัิในการท างานของระบบ หรือ 
                                                         กระบวนการตา่งๆที่เอือ้ตอ่การท างานของระบบ 
กำรเคล่ือนย้ำยจำกป่ำสู่ป่ำ            การจบัและเคลื่อนย้ายชะนีป่า จากป่าแหลง่หนึง่ไปสู ่
                                                         ป่าอีกแหลง่หนึง่ 
กำรฟ้ืนฟูประชำกร                            การเคลื่อนย้ายเพื่ออนรัุกษ์ภายในถ่ินฐานที่ถือวา่ 
                                                          ครอบคลมุบ้านเดิม โดยมุง่เน้นการเคลื่อนย้ายและ 
                                                          การคืนสูห่ลกัแหลง่ที่เคยอยูอ่าศยั  
กำรเคล่ือนย้ำยเพื่อคืนสู่ธรรมชำต ิ   การเคลื่อนย้ายชะนี ไม่วา่จะเป็นชะนีป่าหรือชะนี 

                                                          เลีย้ง เพื่อปลดปลอ่ยสูส่งัคมประชากรชะนีด้วยกนั 

กำรคืนสู่ถิ่นฐำนเดมิ                          การเคลื่อนย้ายและปลดปลอ่ยชะนีภายในผืนป่าที ่
                                                          ครอบคลมุบ้านเดิมที่ชะนีเคยอยู ่และมีอนัต้องพลดั 
                                                          พรากไปในเวลาตอ่มา  
กำรปล่อยสู่ถิ่นฐำนที่ไม่ใช่บ้ำนเดมิ   การเคลื่อนย้ายและปลดปลอ่ยชะนี สูผื่นป่าที่ไมไ่ด้ 
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                                                          ครอบคลมุบ้านเดิม 
กำรชดเชยในระบบนิเวศ                  การเคลื่อนย้ายและปลดปลอ่ยชะนี สูผื่นป่าที่ไมไ่ด้ 
                                                          ครอบคลมุบ้านเดิม โดยมีจดุมุง่หมายเพื่อสร้าง 
                                                          ประโยชน์ตอ่ระบบนิเวศ 
กำรปลดปล่อยเพื่อสวัสดภิำพ          การปลดปลอ่ยชะนีเลีย้ง ไม่วา่จะเป็นการปลดปลอ่ย 
                                                         ภายในหรือภายนอกผืนป่าบ้านเดิม ในกรณีที่มี 
                                                         หลกัฐานบง่ชีว้า่ จะเป็นผลดีตอ่สวสัดิภาพของชะนี  

 

กำรประเมินว่ำจะท ำได้หรือไม่ 

หลักกำรป้องกันไว้ก่อน 

หลกัการปอ้งกนัไว้ก่อน คือการตดัสินใจในการจดัการความเสี่ยง โดยยดึเอามาตรฐานการ

ปอ้งกนัไว้ก่อนเป็นท่ีตัง้ แม้วา่โดยหลกัวิทยาศาสตร์แล้ว ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย

จะอยูใ่นสถานะที่ไม่แน่นอนก็ตาม  หลกัการดงัตอ่ไปนีค้วรน าไปใช้ในการวางแผนการ

เคลื่อนย้ายชะนี  ในกรณีที่มีหลกัฐานบง่ชีว้า่การเคลื่อนย้ายจะไม่สร้างความเสียหายตอ่

ประชากรชะนีป่าที่มีอยูแ่ตเ่ดิม เช่น โรคติดตอ่ การผสมพนัธุ์ระหวา่งสายพนัธุ์ที่แตกตา่งกนัโดย

ไม่ได้ตัง้ใจ ผลกระทบที่รุนแรงตอ่สงัคมชะนี การเกิดจ านวนประชากรท่ีมากจนเกินไปในพืน้ที่

นัน้ๆ การแยง่ชิงทรัพยากร และผลกระทบอื่นๆ  อกีประการคือ การเคลื่อนย้ายไม่ควรสง่ผลเสีย

เมื่อมีการสมัผสักบัประชากรสตัว์ป่า พนัธุ์พืช และระบบนิเวศ ที่มีอยูแ่ตเ่ดิม  การอนรัุกษ์

ภาพรวมของสตัว์ พืช ระบบนิเวศ อีกทัง้ประชากรชะนีป่าที่พร้อมด้วยสขุภาพและความ

เหมาะสมในการสืบพนัธุ์ ย่อมมีความส าคญักวา่สวสัดิภาพของลิงเลีย้งเฉพาะตวั       

 

กำรอนุรักษ์กับสวัสดภิำพในกำรเคล่ือนย้ำย 

เพื่อประโยชน์ตอ่การอนรัุกษ์ ชะนีที่ถกูเคลื่อนย้ายควรสง่ผลที่ดีตอ่ประชากรชะนีป่าที่มีอยูแ่ต่

เดิม ควรสง่ผลที่ดีตอ่การขยายพนัธุ์ชะนีป่าภายในท้องถ่ินนัน้ๆ ควรสง่ผลที่ดีตอ่การฟืน้ฟกูาร
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ท างานและกระบวนการตา่งๆภายในระบบนิเวศ  ในบางกรณี ประชากรท่ีได้คืนสูธ่รรมชาติ อาจ

ไม่ประสบความส าเร็จที่ยัง่ยืน  ในกรณีเช่นนัน้ การเคลื่อนย้ายเพิ่มเติม หรือการจดัการ

ประชากรในสว่นนัน้ โดยพิจารณาบริบทวงกว้าง จะเป็นการเหมาะสมกวา่เพื่อประโยชน์ที่ยัง่ยืน 

 

กำรจัดกำรประชำกรในวงกว้ำง 

การเคลื่อนย้ายชะนีควรพิจารณาถึง การจดัการประชากรในวงกว้าง ซึง่หมายถงึการ

ประสานงานกบัสถาบนัอื่นๆท่ีเลีย้งดชูะนีในสายพนัธุ์เดียวกนั รวมไปถึงนกัอนรัุกษ์ภายใน

ท้องถ่ิน ที่ประสบความส าเร็จในการอนรัุกษ์ชะนีป่าสายพนัธุ์เดียวกนั  การประสานงานกบั

เครือขา่ยที่กว้างขวางขึน้ จะช่วยสร้างความเข้าใจที่เดน่ชดัวา่ ชะนีแตล่ะตวัสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กบัการอนรัุกษ์ในวงกว้างได้อย่างไรบ้าง นอกเหนือจากการพิจารณาถึงชะนี

เฉพาะตวัและถ่ินฐานเฉพาะถ่ิน  เปา้หมายของการหลกัการนี ้มุง่เน้นการประสานกนัระหวา่ง

การอนรัุกษ์ภายในและภายนอกถ่ินฐาน เพ่ือพฒันาสถานะในเชิงอนรัุกษ์ของสายพนัธุ์นัน้ๆ 

 

กำรจัดกำรเงนิทุนทีย่ั่งยืน 

เพื่อให้โครงการคงไว้ซึง่ทนุทรัพย์ในระยะยาว นกัปฏิบตัิควรวางแผนกบัผู้บริจาค โดยปรึกษากนั

อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และมองโลกในแงจ่ริง  แตล่ะโครงการควรจดัส ารองกองทนุฉกุเฉิน 

ส าหรับคา่ใช้จ่ายตา่งๆที่อยูน่อกเหนือการคาดการณ์  การเปลี่ยนแปลงท่ีถือเป็นปรกติวิสยั

จะต้องเกิดขึน้ในขัน้ตอนการปฏิบตัิการอยูแ่ล้ว ฉะนัน้ แผนการบริหารเงินจะต้องยืดหยุน่

พอที่จะครอบคลมุการเปลี่ยนแปลงเหลา่นี ้ เร่ืองหลกัๆที่ควรพิจารณามีดงัตอ่ไปนี ้

* กิจกรรมตา่งๆและแหลง่ทนุทรัพย์ตา่งๆ ควรถกูจดัแบง่แยกให้เป็นสดัสว่น (ภายใต้แผนงาน

มาสเตอร์ที่ครอบคลมุ) เผ่ือวา่ถ้ากิจกรรมอย่างใดอยา่งหนึง่เกิดล้มเหลวหรือขดัข้องเร่ือง

การเงิน โครงการโดยรวมก็ยงัคงด าเนินตอ่ไปได้  

* ท าความรู้จกักบับคุคลหลกัภายในองค์กรตา่งๆที่ช่วยเร่ืองทนุทรัพย์ ที่เป็นบคุคลที่สามารถ

แนะน าได้ถงึเปา้หมายตอ่เน่ืองในระยะยาวของผู้บริจาค 
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* สื่อสารกบัผู้บริจาคอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้และบอ่ยขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกนั 

เพื่อท าความเข้าใจตอ่กนัท่ีตอ่เน่ืองในการบรรลเุปา้หมายเดียวกนั ถงึแม้วา่กรอบแนวทาง

จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม  

* เมื่อสมคัรขอทนุ ก็ต้องปรึกษากนักอ่นถงึความยัง่ยืนของสญัญาการบริจาค ตวัอย่างเช่น ทนุ

นัน้สามารถตอ่อายไุด้หรือไม่ แม้จะเป็นภายหลงัจากท่ีได้ประสบความส าเร็จในการบรรลหุมาย

ที่ได้ตัง้เอาไว้ ก่อนที่เปา้หมายนัน้ๆจะได้รับการอนมุตัิ         

 

ควำมอยู่รอดของประชำกร 

หากจดุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายนัน้ คือการสร้างสรรค์ประชากรขึน้มาใหม่ ก็ต้องตรวจสอบ

เพื่อยืนยนัวา่ มีพอ่พนัธุ์แมพ่นัธุ์ในจ านวนที่มากพอ ที่จะสามารถน าพาประชากรโดยรวมให้อยู่

รอดได้ ในกรณีเหตกุารณ์ที่ไมส่ามารถคาดเดาได้ (เช่น ภยัพิบตัทิางธรรมชาติ) อีกทัง้ยงั

สามารถผลิตความหลากหลายทางพนัธุกรรมได้  ในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถประเมินได้ถงึ 

จ านวนประชากรขัน้ต ่าที่จะเอาตวัรอดได้ ในหมูช่ะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้ายและคืนสูธ่รรมชาติ  

หากแตต้่องพิจารณาด้วยวา่ ในแทบทกุกรณี ชะนีที่เลีย้งภายในสถาบนัใดสถาบนัหนึง่ ก็ไมไ่ด้มี

จ านวนที่มากพอท่ีจะจดัให้เป็นประชากรขัน้ต ่าที่จะอยูร่อดได้  ความส าเร็จในการสร้างจ านวน

ประชากรขัน้ต ่า จงึต้องอาศยัชะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเน่ือง และ/หรือ การให้

สืบพนัธุ์ตามธรรมชาติ และ/หรือ การจดัการประชากรสว่นนัน้ ในบริบทของประชากรวงกว้าง     

 

กำรประเมินระบบกำรควบคุม 

กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำทีรั่ฐ 

ความร่วมมือของภาครัฐส าคญัมากในการน าเสนอการเคลื่อนย้าย  ความเก่ียวข้องของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐจะแตกตา่งกนัไป ขึน้อยูก่บัสถานะของพืน้ท่ีๆจะท าการปลดปลอ่ยคืนสู่

ธรรมชาติ  หากแตท่กุๆโครงการท่ีจดัการท าการเคลื่อนย้าย ล้วนแล้วแตต้่องได้รับการยินยอม
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จากหน่วยงานราชการทัง้นัน้  นโยบายรัฐตา่งๆที่เก่ียวกบัการเคลื่อนย้ายสตัว์ป่านัน้ มีความ

แตกตา่งกนัออกไปอยูแ่ล้ว ฉะนัน้ จงึต้องพิจารณาให้แน่ชดัถึง กฎกติกาทัง้ในระดบัจงัหวดั 

ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เพื่อท่ีวา่การเคลื่อนย้ายนัน้ๆ จะได้มีกฎหมายคอยรับรอง และ

ได้รับอนมุตัิอย่างเป็นทางการ ก่อนที่จะเร่ิมต้นท าอะไรลงไปก็ตาม 

 

กำรใช้พื้นที ่และแผนงำนใช้พื้นที ่

ควรพิจารณาก่อนวา่ พืน้ท่ีๆได้รับคดัเลือกท่ีจะท าการเคลื่อนย้าย มีความมัง่คงยัง่ยืนจริงๆ เพ่ือ

ไม่ให้เป็นการสิน้เปลืองทนุทรัพย์ในการอนรัุกษ์ และเพื่อไมใ่ห้เกิดการสญูเสียทรัพยากรทาง

พนัธุกรรม  ควรปรึกษากบัเจ้าหน้าที่ๆมีสว่นเก่ียวข้อง เร่ืองแผนงานใช้พืน้ท่ีๆจะท าการ

ปลดปลอ่ย ไม่วา่จะเป็นพืน้ที่ๆใช้อยูแ่ล้ว หรือพืน้ที่ๆก าลงัท าเร่ืองขออนมุตัิ  พืน้ที่ปลดปลอ่ย

ควรเป็นที่อยูอ่าศยัระยะยาว ถ้าพืน้ที่นัน้จ าเป็นต้องหดตวั ก็ต้องหดตวัอย่างมีขีดจ ากดั มีการ

เบียดเบียนก็ต้องมีขีดจ ากดั มีการก่อสร้างที่จ ากดั หรือถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงใน

พืน้ที่รอบข้างเน่ืองจากการก่อสร้าง ก็ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีขอบเขต  ต้องประเมินอย่าง

ละเอียดวา่พืน้ที่นัน้ๆมีจดุออ่นอะไรบ้าง ต้องมีระบบการปกปอ้งคุ้มครองระยะยาวที่เชื่อถือได้ 

 

กำรประเมินพื้นที่ๆ จะท ำกำรปลดปล่อย 

วิธีการคดัเลือกพืน้ที่ๆเหมาะสมที่จะท าการปลดปลอ่ยสูธ่รรมชาตินัน้ ส าคญัมากในการวาง

แผนการเคลื่อนย้าย  หากไมมี่ความละเอียดรอบคอบในขัน้ตอนนี ้โครงการอาจล้มเหลวได้ 

ด้วยหลายเหตผุล  ซ า้แล้วอาจสง่ผลเสียในระยะยาวตอ่การอนรัุกษ์ ซึง่จะเป็นผลเสียในวงกว้าง

มากกวา่ผลเสียตอ่ชะนีแตล่ะตวั หากเคลื่อนย้ายพนัธุ์สตัว์ป่าและพนัธุ์พืชท่ีมาจากตา่งท้องถ่ิน 

 พนัธุ์สตัว์ป่านัน้ๆ มีความต้องการทางระบบนิเวศ ในแง่ของการเอือ้จากทัง้สิ่งที่มีชีวิต

และไม่มีชีวติ อยา่งไรบ้าง ต้องพิจารณาให้ดีวา่พืน้ที่นัน้ๆมีคณุสมบตัิครบถ้วน ตาม

ความต้องการของพนัธุ์สตัว์ป่านัน้ๆ กอ่นที่จะท าการเคลื่อนย้าย       

 ต้องได้รับการคุ้มครอง  สิ่งเบียดเบียนต้องได้รับการควบคมุจดัการ 
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 พืน้ที่นัน้ๆต้องมีทรัพยากรเพียงพอในการอยูอ่าศยั ในทกุๆฤดกูาล 

 พืน้ที่ๆนัน้ต้องกว้างใหญ่พอ หรือต้องมีการเช่ือมโยงกบัพืน้ที่ๆอื่นๆที่เหมาะสม เพียง

พอที่จะโอบอุ้มประชากรสตัว์ป่าให้อยูอ่าศยัและสืบพนัธุ์ได้ (หรือต้องมีแผนงานจดัการ

ประชากรในวงกว้างไว้คอยรองรับ) 

 

กำรบริบำล 

โรคภัยไข้เจบ็ 

ชะนีต้องได้รับการตรวจสขุภาพอยา่งละเอียดเม่ือมาถึงที่ศนูย์ และตลอดระยะเวลาท่ีพกัอยูท่ี่

ศนูย์ เพื่อให้แน่ใจวา่จะไม่มีโรคภยัไข้เจ็บที่จะติดตอ่ไปยงัชะนีเลีย้งตวัอื่นๆ และจะไมมี่โรคท่ีจะ

แพร่กระจายไปสูป่ระชากรชะนีป่าในกรณีการคืนสูธ่รรมชาติ  ไมมี่ชะนีตวัในท่ีจะปลอดจาก

สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปลา่ หรือพวกปรสิต ฉะนัน้ ต้องท าการประเมินความเสีย่งตอ่

โรคภยัไข้เจ็บตัง้แตข่ัน้ตอนวางแผน และทบทวนผลตรวจเป็นระยะตอ่เน่ือง   

การปฏิบตัิที่ดีที่สดุต้องเป็นไปตามนี ้

 ส าหรับชะนีที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆจากที่อื่น ต้องมีเขตพืน้ที่เฉพาะท่ีแยกออกไปตา่งหากเป็น

สดัสว่น เพ่ือที่จะได้ส ารวจพฤติกรรมเบือ้งต้น 

 ที่อยูอ่าศยัที่แยกออกไปตา่งหาก ส าหรับชะนีที่มีสขุภาพดีที่อาศยัอยูร่ะยะยาว 

 ที่อยูอ่าศยัที่แยกออกไปตา่งหาก ส าหรับชะนีที่มีอาการป่วย เช่น วณัโรค รีโทรไวรัส  ให้

แยกออกไปให้หา่งจากชะนีอยูป่ระจ าที่มีสขุภาพด ีและเขตพืน้ท่ีส ารวจเบือ้งต้น 

 การสมัผสักบัมนษุย์เป็นเร่ืองที่ควรให้เกิดขึน้ให้น้อยที่สดุ เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการ

ติดตอ่ของโรคภยัไข้เจ็บ 

 ต้องใช้ ถงุมือ และ หน้ากาก และควรใช้ เคร่ืองปอ้งกนัตา รองเท้าบู๊ท และ น า้แช่เท้า

ล้างเท้า เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการติดตอ่ของโรค โดยเฉพาะในเขตพืน้ที่ส ารวจเบือ้งต้น 

และเขตพืน้ท่ีของชะนีป่วย 
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 วณัโรค พบเห็นได้อย่างแพร่หลายในหมูป่ระชากรมนษุย์ ในเขตพืน้ที่ๆมีชะนีอาศยัอยู ่ 

การตรวจสขุภาพของพนกังานนัน้ มีบทบาทส าคญัมากในการควบคมุและปอ้งกนัโรค  

ควรตรวจสขุภาพพนกังานอยา่งน้อยปีละครัง้  ในกรณีที่คาดการณ์วา่มีชะนีที่เป็นวณั

โรค หน้ากากมาตรฐานอาจไม่มีประสิทธิภาพพอ ส าหรับปอ้งกนัการสดูเชือ้โรคท่ีลอย

อยูใ่นอากาศ เพราะหน้ากากบางชนิดไม่ได้ออกแบบเพื่อรัดรอบหน้าอย่างแน่นหนา ไม่

สามารถกลัน่กรอง นิวคลีอสัเชือ้โรคในขนาด หนึง่ถงึห้าไมครอน  ควรใช้หน้ากาก N95  

 พนกังานที่ได้เข้ามาสมัผสักบัชะนี จะต้องได้รับการตรวจสขุภาพ และได้รับการรักษาใน

กรณีที่เป็นโรคติดตอ่  พนกังานที่มีอาการของโรคติดตอ่ จะต้องเลิกสมัผสักบัชะนีและ

พนกังานคนอื่นๆ  อาการเหลา่นีร้วมไปถงึ อาการท้องเสีย ปวดท้อง ปัสสาวะติดเชือ้ โรค

ผิวหนงั แผลสด อาการทางระบบหายใจ แตก็่ไม่ได้จ ากดัแคเ่ฉพาะอาการเหลา่นี ้

 ของเสียที่ติดเชือ้ได้ จะต้องจดัการอย่างปลอดภยั เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงตอ่การติดเชือ้ 

 

โครงสร้ำงทีส่ร้ำงสรรค์ต่อพฤตกิรรม 

ภายในเขตรัว้กัน้ที่รองรับสภาพแวดล้อมกึง่ธรรมชาติ ควรมีความเป็นธรรมชาติท่ีเพียงพอและ

เหมาะสม เพ่ือที่ชะนีจะได้แสดงออกถงึพฤติกรรมท่ีเป็นธรรมชาติให้มากท่ีสดุ  ผลที่ออกมาจะ

เอือ้อ านวยตอ่การส ารวจที่มีประสิทธิภาพ วา่ชะนีมีความพร้อมความเหมาะสมตอ่การ

เคลื่อนย้ายเพ่ือการอนรัุกษ์มากน้อยเพียงใด  วิธีการท่ีชดัเจนที่สดุคือ จดัสิ่งของและโครงสร้าง

ภายในเขตรัว้กัน้ที่คอยผลกัดนัให้ชะนีได้โหน และได้ฝึกฝนการทรงตวั เชน่ ก่ิงไม้ ยางรถห้อย 

และเชือก  ก่ิงไม้เอือ้อ านวยตอ่พฤติกรรมเฉพาะของพนัธุ์สตัว์ป่า ในกรณีของชะนี นัน่คือ

พฤติกรรมการ โหน ห้อยไปมา และ เกาะ  ทอ่ PVC หรือไม้ไผ่ สามารถใช้แทนก่ิงไม้ได้ และถงุ

ข้าวท่ีท าจากวสัดธุรรมชาติสามารถห้อยเอาไว้ เพื่อจดัให้เป็นโครงสร้างที่นอน  โครงสร้างที่ดี

ที่สดุส าหรับที่จะให้ชะนีปฏิสมัพนัธ์ด้วย คือโครงสร้างที่ตอบสนองตอ่พฤติกรรมของชะนีใน

ลกัษณะที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้ เช่น ยางรถห้อยท่ีแกวง่ไปมาในลกัษณะที่คาดการณ์ไม่ได้

เมื่อชะนีเข้าไปเกาะ ถือเป็นโครงสร้างสร้างสรรค์ที่ดี  เฮอร์เบิร์ทแบะบาร์ดได้จดัท ารายการชนิด
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โครงสร้างสร้างสรรค์ตา่งๆ ที่ได้พิสจูน์ออกมาแล้ววา่ สง่ผลที่ดีตอ่การพฒันาพฤติกรรมของลิง 

เป็นรายการท่ีรวมไปถึงโครงสร้างดงัตอ่ไปนี ้แตก็่ไม่ได้จ ากดัแคเ่ฉพาะโครงสร้างเหลา่นี ้

 โครงสร้างไผท่ี่ทบึและหนาแน่น 

 ต้นไม้ที่ย้ายมาจากที่อื่น 

 สิ่งของและโครงสร้างใหม่ๆ 

 กิจกรรมหาอาหารท่ีท้าทาย 

 ชิงช้า 

 สิ่งของที่เอาไปถือเอาไปเลน่ได้ 

 

กำรคัดเลือกชะนีทีจ่ะน ำไปปล่อย 

กำรจัดกำรโรคภัยไข้เจบ็ 

การจ ากดัเขตพืน้ที่เบือ้งต้น และการจดัการทางการแพทย์ ต้องรัดกมุตลอดระยะเวลาการ

บริบาล โดยใช้ยาปอ้งกนัและตรวจสขุภาพก่อนที่จะท าการปลดปลอ่ย  ถ้าจะให้ดีจริงๆควรมี

สตัวแพทย์ ชา่งออกแบบเคร่ืองมือทางการแพทย์ หรือพยาบาล มาร่วมคดัเลือกชะนีที่จะ

เคลื่อนย้าย  ในกรณีที่การเคลื่อนย้ายเป็นเหตใุห้โรคภยัไข้เจ็บเผยแพร่ออกสูป่ระชากรลิงที่

อาศยัอยูใ่นพืน้ที่แตเ่ดิม อาจสง่ผลให้กระบวนการอนรัุกษ์ถกูท าลายได้ ท าให้ลิงตวัอื่นๆ และ

รวมไปถึงสตัว์ชนิดอื่นๆต้องตกอยูใ่นความเสี่ยง  เราต้องยอมรับวา่ความเข้าใจของเราที่มีตอ่

โรคในหมูป่ระชากรชะนีป่านัน้ อยูใ่นระดบัที่คอ่นข้างต ่า จงึต้องพิจารณาให้ดีวา่ ลิงอาจเป็นตวั

เก็บกกัเชือ้โรคจากมนษุย์ได้ และมนษุย์เองก็อาจเป็นตวัเก็บกกัเชือ้โรคจากลิงได้เช่นกนั 

 

กติกาทางการแพทย์ควรน ามาใช้เมื่อเร่ิมต้นหรือเสร็จสิน้การวเิคราะห์ความเสี่ยงในแตล่ะครัง้  

ในเม่ือการวิเคราะห์ความเสี่ยงนัน้มีคา่ใช้จ่ายสงู และในบางกรณีก็ใช้ระยะเวลานาน ก็ควรน า

กระบวนการวิเคราะห์มาใช้ ในการวางแผนการเคลื่อนย้ายและในการจดัการการเงิน  แผนการ
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วิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น Stoplight Hazard Analysis ที่จะน าเสนอในภายหลงั ควรน ามาใช้

เพื่อให้แน่ใจวา่ ชะนีที่เหมาะสมตอ่การเคลื่อนย้ายนัน้ ปลอดจากเชือ้โรคติดตวัที่จะน าพาความ

เสี่ยงไปสูป่ระชากรที่อาศยัอยูแ่ตเ่ดิม หรือผลกระทบจากเชือ้โรคอาจท าให้ชะนีที่ปลดปลอ่ยไป

แล้ว มีโอกาสที่จะอยูร่อดน้อยลงเป็นอยา่งมาก 

 

กำรประเมินพฤตกิรรมและจติวิทยำ 

ชะนีควรต้องผ่านการตรวจก่อนวา่ เหมาะสมตอ่การเคลื่อนย้าย ทัง้โดยสภาพร่างกายและ

พฤติกรรม ก่อนท่ีจะน าพาชะนีตวันัน้ไปยงัเขตพืน้ท่ีปรับตวั  ชะนีจะได้รับการอนมุตัิให้

ปลดปลอ่ยออกจากเขตปรับตวัได้ ก็ตอ่เม่ือพฤติกรรมของชะนีตวันัน้ๆ จดัอยูใ่นระดบัที่น่าพงึ

พอใจ (ซึง่หมายความถึง การผ่านมาตรฐานทางพฤติกรรมขัน้พืน้ฐาน)     

 

ในการเคลื่อนย้ายไปยงัสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ผลอาจกลบักลายเป็นวา่ ชะนีกลบัมาแสดง

พฤติกรรมในทางลบ อยา่งที่เคยท ามาในอดีต เช่น การชอบลงสูพื่น้ดิน การหยดุสง่เสยีงร้อง 

และการชอบท าอะไรซ า้ๆ  ซึง่พฤติกรรมดงักลา่วอาจสืบเน่ืองมาจาก ความเครียดที่เกิดขึน้เมื่อ

ต้องมาพบเจอกบัสิ่งแวดล้อมแปลกถ่ิน  อีกทัง้พฤติกรรมเหลา่นีอ้าจบง่ชีว้า่ ชะนีก าลงัประสบ

กบัความยากล าบากในการปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ฉะนัน้ ก่อนท าการปลดปลอ่ย ก็

ควรประเมินสภาพของชะนีอย่างละเอียดรอบคอบ 

 

ชะนีที่ได้รับคดัเลือกที่จะท าการเคลื่อนย้ายเพื่อการอนรัุกษ์ ควรแสดงออกถงึพฤติกรรมที่จ าเป็น

ตอ่การอยูร่อดและการสืบพนัธุ์ในป่า เช่น ความเช่ียวชาญในการโหน การเลือกใช้พืน้ที่ชัน้บน

ของเขตรัว้กัน้ การเลือกกินผกัผลไม้ป่า และการแสดงออกถงึการเลือกคูใ่นทางบวก (เช่น การ

ดแูลรูปร่างหน้าตา การเลน่ การสง่เสียงร้องที่เป็นลกัษณะของเพลง และ การสืบพนัธุ์)  ชะนี

ต้องรับรู้ได้ถึงสญัญาณภยัอนัตราย และสามารถหลบเลี่ยงได้ (เช่น การสง่เสียงร้องเตือนภยั 

เมื่อพบเห็นสตัว์ลา่เหยื่อ)  ชะนีต้องมีสขุภาพดีและมีสภาพร่างกายที่พร้อมตอ่การสืบพนัธุ์ 
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(นอกเสียจากวา่จะแก่เฒา่ ยงัไมเ่จริญวยัพอ ยงัเดก็อยู ่หรือยงัเป็นทารก ท่ีอาศยัอยูใ่นฐานะ

สว่นหนึง่ของกลุม่)  ชะนีควรมีคูชี่วิตที่รักใคร่ปรองดอง หรือเป็นสว่นหนึ่งของครอบครัวที่เข้ากนั

ได้ หรือในกรณีของชะนีตวัเดียว ก็ควรแสดงออกถึงพฤติกรรมทางสงัคมในทางบวกกบัชะนีอื่น 

 

ชะนีไม่ควรต้องใช้เวลาอยูก่บัพืน้ดินภายในเขตรัว้กัน้เลย ท าเช่นนีจ้ะย่ิงเป็นการเสี่ยงตอ่การตก

เป็นเหย่ือลา่ของสตัว์ชนิดอื่นๆ  เขตรัว้กัน้ควรออกแบบขึน้ในลกัษณะที่ขดัขวางหรือกีดกนั

พฤติกรรมท่ีอยูก่บัพืน้ดิน  และภายหลงัการปลดปลอ่ย หากชะนีมีอาการบง่ชีถ้งึพฤตกิรรม

ดงักลา่ว ก็ควรจดัการยบัยัง้ให้เรียบร้อย  ก่อนการปลดปลอ่ยชะนีควรกินอาหารธรรมชาติเป็น

สว่นใหญ่ และควรรับรู้ได้อยูแ่ล้ววา่อะไรคือแหลง่น า้ 

 

ปัญหาหลกัที่ชะนีบริบาลพบเจอ มกัเป็นเร่ืองของการเคลื่อนตวัที่ไมค่ล่องแคลว่วอ่งไวพอ  ชะนี

ที่ได้รับการปลดปลอ่ยมกัทอดทิง้คู ่ อกีทัง้ยงัประสบปัญหาในการหาอาหาร  งานวิจยัชะนีป่าได้

แสดงให้เห็นวา่ ชะนีป่ามกัเช่ียวชาญและมีความรู้กว้างขวางเร่ืองแหลง่อาหาร  สตัว์ปลดปลอ่ย 

โดยเฉพาะถ้าเคยเป็นสตัว์เลีย้งของคน จะไมมี่ฐานความรู้ที่ลกึซึง้เชน่นี ้ สตัว์เหลา่นีไ้มรู้่ด้วยซ า้

วา่ควรออกหาอาหารอะไรบ้าง  ในกรณีของชะนีที่โตมาในป่า และถกูเคลื่อนย้ายไปยงัสถานที่

ใหม่ การดแูลมกัมีความยากล าบาก  ชะนีป่าเหลา่นีต้้องได้รับการส ารวจดแูลเป็นอยา่งดี 

 

กำรเคล่ือนย้ำยเพ่ือกำรอนุรักษ์ 

กำรเตรียมสถำนที ่

สถานที่ปลดปลอ่ยจะต้องมีการเตรียมการ เพื่อที่จะได้ส ารวจดแูลชะนีที่ได้รับการปลดปลอ่ย  

ควรมีแผนที่และตีกรอบพืน้ที่ให้เรียบร้อย  หากพืน้ที่เอือ้อ านวย ก็ควรมีระบบแกะรอยเส้นทาง 

เพื่อติดตามค้นหาอะไรๆได้งา่ยขึน้ เพ่ือการบนัทกึที่แมน่ย า และเพื่อสื่อสารข้อมลูหลงัจากการ

ปลดปลอ่ย  พืน้ที่ใกล้ๆควรมีระบบอ านวยความสะดวกส าหรับพนกังานเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบ

ไฟฟา้ การประปา และการสื่อสาร  และต้องมีเขตพืน้ที่ปรับตวัของชะนี 
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เขตร้ัวก้ันส ำหรับปรับตัว 

เขตรัว้กัน้ส าหรับปรับตวัเอือ้อ านวยให้ชะนีได้พฒันาประสาทสมัผสัในสภาพแวดล้อมใหม่ และ

ช่วยให้ประเมินได้ถงึการก่อกวนท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากชะนีตวัอืน่ๆหรือสตัว์ตวัอื่นๆ  เขตรัว้กัน้ต้อง

ใหญ่และกว้างขวางพอส าหรับการแสดงออกถงึพฤติกรรมปรกติ และควรใหญ่กวา่เขตรัว้กัน้

ก่อนๆที่ชะนีเคยอยู ่ หากแตล่กัษณะของบางพืน้ท่ีก็ไม่เอือ้อ านวยให้เขตปรับตวันัน้กว้างใหญ่

ตามท่ีควรจะเป็น  เขตปรับตวัต้องใหญ่พอในกรณีที่การปลดปลอ่ยประสบกบัความลา่ช้า 

 

โดยทัว่ไปแล้ว การสง่เสยีงร้องอย่างตอ่เน่ือง คือพฤติกรรมบง่ชีว้า่ชะนีก าลงัปรับตวัเข้ากบั

สภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี ย่ิงถ้าผ่านมาตรฐานพฤติกรรมในแบบอื่นๆ ก็ย่ิงเป็นการบง่ชีท้ี่แน่ชดัวา่ 

ควรปลอ่ยออกจากเขตปรับตวัได้แล้ว  เสียงร้องเป็นเคร่ืองทดลองด้วยวา่ จะมีชะนีหรือสตัว์อื่นๆ

บ้างหรือไม่ ที่อาจจะสร้างปัญหาภายหลงัจากท่ีชะนีตวันัน้ๆได้รับการปลดปลอ่ยแล้ว 

 

บทสรุปกำรเคล่ือนย้ำยจำกป่ำสู่ป่ำ 

การเคลื่อนย้ายจากป่าสูป่่า คือการจบัและเคลื่อนย้ายชะนีป่า จากป่าพืน้ที่หนึง่สูป่่าอีกพืน้ที่

หนึง่  การเคลื่อนย้ายจากป่าสูป่่าควรจดัการตามข้อแนะน าที่ได้บนัทกึไว้กอ่นหน้านี ้ ได้แก่ การ

ประเมินสถานที่ พืน้ท่ีอาศยั และภยัอนัตรายที่อาจเกิดขึน้ได้ การส ารวจดแูลภายหลงัจากการ

ปลดปลอ่ย และการคุ้มครอง  หากแตก่ารจบัและน าตวัชะนีป่าออกจากพืน้ที่อาศยันัน้ ก็ต้องมี

เหตผุลเพียงพอ  ซ า้แล้วควรท าทกุวิถีทางเพื่อเคลื่อนย้ายกลุม่ชะนีทัง้กลุม่ด้วยกนั เพื่อไมใ่ห้เกิด

ผลเสียตอ่กลุม่สงัคมที่ได้สร้างขึน้มาแล้ว และเพ่ือไม่ให้ชะนีเกิดความเครียดโดยไม่จ าเป็น   

 

โครงการเคลื่อนย้ายชะนีจดัสร้างขึน้ เน่ืองจากวา่ธรรมชาติของชะนีเป็นสตัว์ที่อาศยัอยูบ่นต้นไม้ 

และต้องได้รับผลกระทบมากมายจากคณุภาพป่าไม้ที่ลดลง  ปัญหาท่ีชะนีต้องเผชิญได้แก่  1.) 

การสญูเสียความตอ่เน่ืองของร่มไม้ (เช่น เป็นผลมาจากการตดัไม้ท าลายป่า เพื่อค้าไม้ซุง)  2.) 

การถกูตดัจากสงัคม เช่น ครอบครัวหรือชะนีบางตวัติดอยูบ่นต้นไม้เพียงไมก่ี่ต้น  3.) แหลง่หา
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กินถกูท าลายหรือขาดตอน  ชะนีถกูบงัคบัให้ต้องลงมายงัพืน้ดิน เพื่อหาอาหารจากสดัสว่นของ

ป่าที่ยงัมีให้หากิน  การลงมาบนพืน้ดินท าให้เสี่ยงตอ่การตกเป็นเหย่ือลา่ของสตัว์ชนิดอื่นๆ และ

ผลที่ออกมาอีกรูปแบบหนึง่คือ ความขดัแย้งระหวา่งคนและชะนี  การท่ีแหลง่หากินขาดตอน

ก่อให้เกิดความเสี่ยงตอ่การไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ  และยงัเพิ่มโอกาสให้ชะนีได้รับเชือ้

โรคจากพืน้ที่ๆมีประชากรมนษุย์  อีกทัง้จะท าให้ประชากรชะนีลดน้อยลงในระยะยาวสืบ

เน่ืองจากสาเหตทุี่คลาดเคลื่อน เป็นผลให้จ านวนประชากรน้อย 

 

บทสรุปกำรส ำรวจดแูลภำยหลังจำกกำรปลดปล่อย 

กำรเกบ็เก่ียวข้อมูลภำยหลังจำกกำรปลดปล่อย/ข้อมูลเพิม่เตมิ 

ภายหลงัการปลดปลอ่ยก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของชะนีได้ โดยการศกึษาวิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่และคอยตดิตามหลกัแหลง่ที่พบเห็นชะนีหลบันอนตอนกลางคืน  ในบางสายพนัธุ์

เสียงร้องเพลงที่ประสานกนัสามารถบง่บอกวา่กลุม่ชะนีอยูท่ี่ใดกนับ้าง หากแตช่ะนีหลายคูก็่

ไม่ได้ร้องเพลงกนัทกุวนั ฉะนัน้ วิธีส ารวจแบบนีก็้มีข้อจ ากดั  ชะนีปลดปลอ่ยคือชะนีที่เคยอยูใ่น

การดแูลของมนษุย์ จึงหวงัวา่ภายในระยะเวลาอนัสัน้ จะสามารถเรียนรู้ได้ถงึหลกัแหลง่อาศยั

และเส้นทางประจ าวนัของชะนีปลอ่ย ซึง่ชะนีปลอ่ยก็จะสามารถติดตามส ารวจได้งา่ยกวา่ชะนี

ที่เป็นชะนีป่าเตม็ตวั  ในการส ารวจดแูลภายหลงัจากการปลดปลอ่ย จะต้องคอยบนัทกึข้อมลู

เก่ียวกบั พฤติกรรม หลกัแหลง่ ระบบนิเวศ สงัคม การปฏิสมัพนัธ์กบัชะนีอ้ืน่ๆในเขตปลดปลอ่ย 

หรือกบัสตัว์สายพนัธุ์อื่นๆ เช่น ลิงกงั และ นก    

ในขัน้พืน้ฐาน เราแนะน าการจดัตารางดงัตอ่ไปนี ้ภายหลงัจากการปลดปลอ่ย 

วธีิกำร                                   ระยะเวลำ             ข้อมูล 
การส ารวจพฤติกรรมโดยตรง   สี่เดือนแรก              ถ้ามีการให้อาหารเพิ่มเติม ก็ต้องให้ 

                                                                            ตลอดระยะเวลานี ้โดยเฉพาะถ้ามีการ 
                                                                            ให้อาหารน้องลงเร่ือยๆ เพ่ือที่ชะนีจะได้ 
                                                                            หากินเองอย่างเตม็ที่ในเขตปลดปลอ่ย 
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ติดตามชะนีที่เป็นคู ่                 ห้าถงึสิบสองเดือน  ต้องเพิ่มการส ารวจดแูลในช่วงการ 
                                                                           เปลี่ยนผนัของฤดกูาล เพื่อตรวจให้แน่ใจ 
                                                                           วา่ชะนีก าลงัหากินเองได้  สภาพร่างกาย 
                                                                           ของชะนี ให้ตรวจด้วยการมอง 

 
ต้องคอยติดตามชะนีให้บอ่ยท่ีสดุเป็นเวลาอย่างน้อยหนึง่ปี หรือจนกวา่ชะนีได้มีประสบการณ์

ด ารงชีวิตในทกุๆฤดกูาลในบ้านป่า  หลงัจากนัน้เขตพืน้ที่ดงักลา่วก็ควรส ารวจดแูล เพ่ือที่จะได้

บนัทกึข้อมลูเก่ียวกบัสถานะประชากรปีตอ่ปี  ความส าเร็จในการเคลื่อนย้ายเพื่อการอนรัุกษ์ 

สามารถพิจารณาได้จากการอยูร่อดของ รุ่น F1 ที่สืบพนัธุ์จนมีลกู และลกูนัน้ก็อยูร่อดจนหยา่

นมเรียบร้อย ซึง่นัน่ก็หมายความวา่โอกาสอยูร่อดและสืบพนัธุ์นัน้ เท่าเทียมกบัชะนีตวัอื่นๆที่

อาศยัอยูใ่นป่า  ฉะนัน้ ข้อมลูเก่ียวกบัลกูชะนีที่เกิดใหม่และอยูร่อด ก็คือข้อมลูบง่ชีเ้ชน่กนัวา่ 

เหลา่ชะนีที่ได้รับการปลดปลอ่ยก าลงัประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด  ความส าเร็จในที่นี ้

ขึน้อยูก่บัการช่วยให้จ านวนประชากรคงที่หรือการช่วยเพิ่มจ านวนประชากร  สว่นความ

ล้มเหลวเฉพาะกรณีเป็นเร่ืองที่ยอ่มต้องเกิดขึน้เป็นธรรมดา 

 

กำรเคล่ือนย้ำยจำกป่ำสู่ป่ำเพื่อปลดปล่อย 

การจดัการเคลื่อนย้ายจากป่าสูป่่าเพื่อปลดปลอ่ย จะแตกตา่งจากการจดัการเคลื่อนย้ายเพื่อ

อนรัุกษ์ เนื่องจากวา่การเคลื่อนย้ายเพ่ือปลดปลอ่ยธรรมดานัน้ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่

จ าเป็นต้องมีกระบวนการขัน้ตอนการปรับตวั 

 หลกัฐาน ณ ปัจจบุนัจากประเทศอินเดียและอินโดเนเซีย บง่บอกวา่การปลดปลอ่ยโดย

ไม่ต้องมีขัน้ตอนปรับตวันัน้ เหมาะสมกวา่ส าหรับชะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้ายจากป่าสู่

ป่า  ในขณะที่ผลงานวิจยัจากประเทศไทยบง่บอกวา่ การปลดปลอ่ยโดยมีขัน้ตอน

ปรับตวันัน้ จ าเป็นมากตอ่ความส าเร็จในการปลดปลอ่ย ทัง้ส าหรับชะนีที่ได้รับการ

บริบาลและชะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้าย 
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กระบวนการคดัเลือกพืน้ท่ีเคลื่อนย้ายจากป่าสูป่่า ควรเป็นแบบเดียวกนักบักระบวนการเพ่ือ

อนรัุกษ์ชะนี  ให้กลบัไปศกึษาข้อมลู การคดัเลือกพืน้ที่ปลดปลอ่ย 

 เมื่อคดัเลือกพืน้ที่ๆเหมาะสมส าหรับชะนี ก็ต้องพิจารณาระยะทางไปยงัพืน้ท่ีใหม่ เพราะ

ต้องค านงึถงึระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายด้วย 

 พืน้ที่ปลดปลอ่ยควรอยูห่า่งจากครอบครัวชะนีที่อยูใ่กล้ที่สดุ อยา่งน้อยหนึง่เขตพืน้ท่ี

ส าหรับสตัว์สายพนัธุ์นัน้ 

 

การส ารวจดแูลภายหลงัจากการปลดปลอ่ย ควรเป็นไปตามกระบวนการขัน้ตอนเดียวกนักบั

กรณีของ ชะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้ายเพ่ือการอนรัุกษ์ (ให้กลบัไปศกึษา บทสรุปการส ารวจดแูล

ภายหลงัการเคลื่อนย้าย) 

 ปลอกคอควรได้รับการพิจารณา ส าหรับชะนีที่ได้รับการเคลื่อนย้ายจากป่าสูป่่า 

เช่นเดียวกบัการย้อมขนและผม 

 

ต้นไม้กำรตัดสินใจ 

การวางแผนคือกญุแจส าคญัของความส าเร็จในโครงการ ช่วยเหลือ บริบาล และ เคลื่อนย้าย  

หวัข้อตา่งๆที่ต้องพิจารณาในการวางแผนโครงการมีดงัตอ่ไปนี ้ 1.) แผนงานเคลื่อนย้าย และ

การประเมินความเสี่ยง  2.) สายพนัธุ์ของชะนี และถ่ินฐานดัง้เดิม  3.) แผนงานช่าง  4.) 

แผนการเงิน  5.) มมุมองที่ครอบคลมุวิชาความรู้ประสบการณ์จากหลากหลายภาคสว่น และ

แผนงานจดัการท่ีพลิกแพลงได้ตามสภาพการณ์  ต้นไม้การตดัสินใจเบือ้งลา่งได้น ามาประยกุต์

จากข้อมลูเดมิของ Great Apes 

 

A1 มีความจ าเป็นที่จะต้องท าการเคลื่อนย้าย 

      เพื่อการอนรัุกษ์หรือไม่  การเคลื่อนย้าย 
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     สามารถก่อก าเนิดหรือสนบัสนนุ 

     ประชากรสายพนัธุ์ป่าให้ยัง่ยืนได้หรือไม่       ไม ่       ถ้าไม่ก็ไม่ต้องท าการเคลื่อนย้าย 

     สามารถช่วยฟืน้ฟรูะบบนิเวศได้หรือไม่  

                     ใช ่

 

A2 สามารถท าตามกฎกติกาทัง้ใน           ไม ่       ทบทวนแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องตาม  

     ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ และ                       กฎกติกา และตอ่ไป A3 เลย ถ้าไมส่ามารถท า  

     ระดบันานชาติ ได้หรือไม่                             ได้ก็ต้องยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย                                       

                  ใช ่

 

A3 การเคลื่อนย้ายเพื่อการอนรัุกษ์นัน้       ไม ่         หากการขอทนุขึน้อยูก่บัการ 

     เป็นโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ                       เคลื่อนย้าย ก็ให้ตอ่ไป A4 เลย แตถ้่าไม่ ก็ให้ 

     ภายใต้นโยบายขององค์กรจริงหรือไม่            พิจารณาดวูา่ การอนรัุกษ์ในแบบอื่น (เช่น  

                       ใช ่                                           การสง่เสริม การตดัก าลงั การพฒันานโยบาย 

                                                                        การบริบาล) อาจสง่ผลที่ดีกวา่ ส าหรับความ 

                                                                        อยูร่อดในระยะยาวของสายพนัธุ์นัน้ๆ  

 

A4 มีทีมผู้ เช่ียวชาญที่ครอบคลมุ 

     ภาคสว่นตา่งๆ เพ่ือวางแผนและด าเนิน 
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    โครงการหรือไม่ เช่น นกันิเวศวิทยาท่ี    ไม ่        สร้างทีมขึน้มา และตอ่ไปที่ A5 เลย   

      เช่ียวชาญด้านชะนี สตัวแพทย์               ถ้าไม่ได้ก็ต้องยกเลิกโครงการเคลื่อนย้าย 

      ผู้ เช่ียวชาญด้านพืชพนัธุ์  

      ผู้จดัการด้านการช่าง และการเงิน  

    (บทบาทเหลา่นีก็้อาจไมไ่ด้รวบรวม 

      บทบาททัง้หมดที่ต้องน ามาใช้  

      และก็ใชว่า่แตล่ะบทบาท 

      จะแยกออกจากกนัได้) 

 

A5 มีชดุข้อมลูเตรียมพ้อมหรือไม่               ไม ่       ร่างข้อมลู และตอ่ไปที่ A6 เลย   

      ที่บนัทกึรายละเอียด                                 หรือไม่ก็ยกเลิกการเคลื่อนย้าย 

      เร่ืองเบือ้งหลงัของโครงการ  

      เปา้หมาย วิธีการ การประเมินความเสี่ยง 

      ตารางเวลา และการจดัการการเงิน 

      มีชดุข้อมลูเตรียมพร้อมหรือไม่ 

      ที่บนัทกึรายละเดียด พฤติกรรมทางสงัคม 

      และการปฏิสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศ 

      กบัวชิาความรู้ทางการแพทย์ 

      ที่เก่ียวกบัสายพนัธุ์นัน้ๆ 

                  ใช ่ 
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A6 มีพืน้ที่ๆเหมาะสมตอ่การปลดปลอ่ย     ไม ่          ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย หรือ  

      ส าหรับสายพนัธุ์นัน้ๆหรือไม่                      พิจารณาวา่การเคลื่อนย้ายเพื่ออนรัุกษ์เป็น  

                  ใช ่                                             เร่ืองควรท าหรือไม่ควร 

                   

A7 สายพนัธุ์นัน้อาศยัอยูใ่นพืน้ที่            ไม ่            ตอ่ไปที่ A9  

      การศกึษาหรือไม่  ต้องท าการส ารวจ 

      ตามมาตรฐาน เพื่อให้รู้แน่ชดัถึง 

      หลกัแหลง่ของประชากร                                           

               ใช่ 

 

A8 ประชากรสายพนัธุ์นัน้ๆ 

     จ าเป็นต้องได้รับการสนบัสนนุหรือไม่         

    การท่ีจะตรงตามมาตรฐาน    ไม ่        ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้ายส าหรับพืน้ที่นัน้ๆ 

     เพื่อการสนบัสนนุประชากร 

     ก็ต้องผ่านขัน้ตอนการประเมิน 

     อย่างเป็นทางการ ซึง่นัน่ก็มกัหมายถงึ 

     การส ารวจประชากร และการวิเคราะห์ 

     โอกาสท่ีจะอยูร่อด 
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                 ใช ่

 

A9 มีการประเมินเตม็ที่แล้วหรือยงั          ไม ่      ท าการประเมินพืน้ท่ี 

     วา่พืน้ที่นัน้เหมาะสม ไม่วา่จะเป็น 

     ในแงข่อง พืน้ที่อยูอ่าศยั  

     ความอดุมสมบรูณ์ของอาหาร 

     การคุ้มครอง และ มีหุน่สว่นในพืน้ท่ีๆ 

     เป็นผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสีย 

                ใช ่

 

A10 สาเหตขุองการเสื่อมถอย              ไม ่       ถ้าไม่ก็ต้องท าการวิเคราะห์สาเหตขุองการ    

       หรือการสญูพนัธุ์ของสายพนัธุ์                     เสื่อมถอย และตอ่ไปที่ A11เลย หรือไม่ก็                              

       ได้รับวิเคราะห์ให้แน่ชดัแล้วหรือยงั               ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

                 ใช ่

 

A11 โครงการเคลื่อนย้ายมีโอกาส      ไม ่        แสวงหาเงินทนุให้เพียงพอ และตอ่ไปที่ A12   

      ที่จะได้รับทนุทรัพย์ที่คงที่ใน                         ถ้าไม่ได้ก็ต้องยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

       ระยะยาวหรือไม ่ซึง่นัน่ก็รวมไปถึง 

       การเตรียมการท่ีดีส าหรับชะนี 
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      ที่จะได้รับการปลดปลอ่ย 

      และการส ารวจดแูลระยะยาว 

      ภายหลงัการปลดปลอ่ย 

                  ใช ่

 

A12 แผนการเคลื่อนย้ายได้รับ               ไม ่      หาผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียที่สามารถเข้า  

        การสนบัสนนุจากรัฐบาลของประเทศนัน้         มามีหุน่สว่นในพืน้ที่นีไ้ด้ และตอ่ไปที่ A13   

        และทางเขตอ าเภออนัเป็นที่ตัง้                        ถ้าไม่ได้ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

        ของพืน้ที่ปลดปลอ่ยหรือไม่ 

        ได้รับการสนบัสนนุจาก           

        ชมุชนประจ าพืน้ที่หรือไม่ 

                 ใช ่

 

A13 ชะนีที่จะได้รับการเคลื่อนย้าย              ไม ่        ท าการประเมิน การฝึกฝน และการ 

        ได้รับการประเมินทางด้านพฤติกรรม               พฒันาการบริบาล และตอ่ไปที่ A14 ถ้า 

        และการพฒันาแล้วหรือยงั                              ไมไ่ด้ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

        ชะนีมีฝีมือในการเอาตวัรอดแล้วหรือยงั 

        ไม่วา่จะเป็นทางธรรมชาติ ทางสงัคม    

        และทางการปฏิสมัพนัธ์กบัระบบนิเวศ 
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       ชะนีได้ผ่านพ้นการที่ต้องให้มนษุย์ 

       ดแูลแล้วหรือยงั สามารถท่ีจะเอาตวัรอด 

       ในบ้านป่าได้หรือไม่ ซึง่นัน่ก็หมายความวา่ 

       ได้รับการบริบาลอยา่งสมบรูณ์เรียบร้อยแล้ว 

                         ใช ่

 

A14 ชะนีที่จะได้รับการปลดปลอ่ย                ไม ่      ท าการประเมินวา่เป็นสายพนัธุ์    

        ได้รับการยืนยนัแล้วหรือยงั                             เดียวกนั และตอ่ไปที่ A15 หรือถ้า                       

        วา่เป็นสายพนัธุ์ไหน โดยการประเมิน               ไม่ใช่สายพนัธุ์เดียวกนั ก็ต้องกลบัไป 

        ทางรูปลกัษณ์โครงสร้าง พฤติกรรม                  ที่ A1 หรือไม่ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

        และกรรมพนัธุ์ วา่เป็นสายพนัธุ์เดียวกนั    

        กบัประชากรท่ีเคยอาศยัอยูใ่นพืน้ที่ 

        หรือยงัอาศยัอยูใ่นพืน้ที่ปลดปลอ่ย 

                        ใช ่

 

A15 ชะนีที่จะปลดปลอ่ย ได้รับการตรวจ       ไม ่     ตรวจสขุภาพบ าบดัรักษาชะนี และตอ่  

        สขุภาพ บ าบดัรักษา ฉีดวคัซีน                          ไปที่ A16 หรือไม่ก็ยกเลิกการเคลื่อนย้าย 

        และผ่านมาตรฐานที่จะปลอ่ยได้แล้วหรือยงั  

                        ใช ่
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A16 มีแผนการเคลื่อนย้ายชะนี                     ไม ่       วางแผนให้เรียบร้อย และตอ่ไปที่ A17  

       ไปยงัที่หมายอย่างปลอดภยัแล้วหรือยงั                หรือไม่ก็ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

       เพื่อที่จะปลดปลอ่ยชะนี 

                   ใช ่

 

A17 สามารถยดึถือหลกัการปอ้งกนั          ไม ่      ยกเลิกแผนการเคลื่อนย้าย 

        ไว้ก่อนได้หรือไม่ 

                   ใช ่

 

A18 ปลดปลอ่ยชะนี  เร่ิมต้น 

       การส ารวจดแูลและจดัการ 

       ภายหลงัจากการเคลื่อนย้าย 

                    ใช ่

 

A19 บนัทกึและตีพิมพ์ ผลงานภายหลงัการเคลื่อนย้าย 


